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Kvalitetskonferencen – fælles fokus, fælles indsats

Forord
Den 26.-27. marts var kommunale direktionsmedlem-
mer fra 78 kommuner samlet til Kvalitetskonference i 
Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt.

Det strategiske mål med konferencen var – med ud-
gangspunkt i kvalitetsprojektets resultater – at drøf-
te retningen og målene for arbejdet med at udvikle 
kvaliteten i de kommunale serviceydelser. 

I forlængelse af erfaringerne fra arbejdet i kvalitets-
projektet er budskabet fra konferencen, at kommu-
nerne skal have et fælles fokus i kvalitetsarbejdet. For 
kommunerne står samlet til ansvar for resultaterne.

Og det fælles fokus skal følges op af en fælles indsats. 
Videndeling, erfaringsudveksling og samarbejde på 
tværs af kommunegrænserne giver nemlig ikke kun 
inspiration. Det giver bedre løsninger og bedre resul-
tater.

På konferencen formulerede direktionsmedlemmer-
ne et konsensuspapir med en række fokuspunkter, de 
vil arbejde videre med i forlængelse af kvalitetspro-
jektets resultater. 

Konsensuspapiret er et kollegialt dokument, som di-
rektionsmedlemmerne på konferencen er enige om 
bør indgå i kommunernes fortsatte kvalitetsudvikling. 

Med konsensuspapiret markerer direktionsmedlem-
merne, at den offensive kommunale kvalitetsdagsor-
den, det er lykkedes at sætte med kvalitetsprojektet, 
skal fastholdes. 

Derfor lyder opfordringen fra konferencen, at alle 
direktionerne forholder sig til Kvalitetskonferencens 
konklusioner i form af konsensuspapiret. 

Denne pjece fortæller om debatten på Kvalitetskon-
ferencen, resultaterne fra afstemningerne og hold-
ningsundersøgelserne undervejs, som tilsammen 
skabte konsensuspapiret. 

Kvalitetskonferencen markerer en vigtig overgang i 
Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt: fra udvikling 
til implementering. Kvalitetsprojektets resultater 
skal bringes i spil i alle kommuner – konsensuspapi-
rets ord skal omsættes til handling. 

Kommunalbestyrelserne indtager en afgørende rolle 
i forbindelse med implementeringen. Det er politi-
kerne, der fastsætter mål for kvaliteten og har ansva-
ret for valget af redskaber og metoder. 

I næste fase er det derfor vigtigt, at politikerne invol-
veres og sikres ejerskab til kvalitetsprojektets resul-
tater. Kvalitetstemaet skal sættes højt på den politi-
ske dagsorden i den kommende valgperiode.

Konferenceledelsen på Kvalitetskonferencen

Jens Christian Birch    Peter Gorm Hansen
Formand for Kommunal-    Adm. direktør, KL 
direktørforeningen
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Praktiske oplysninger

Styregruppe
Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt koordineres af en styregruppe bestående af:
•	 Stadsdirektør	Jørgen	Clausen,	Odense	Kommune
•	 Kommunaldirektør	Jens	Christian	Birch,	Næstved	Kommune
•	 Kommunaldirektør	Niels	Johannesen,	Aabenraa	Kommune
•	 Kommunaldirektør	Mogens	Hegnsvad,	Gribskov	Kommune
•	 Kommunaldirektør	Nich	Bendtsen,	Syddjurs	Kommune
•	 Børne-	og	kulturdirektør	Per	B.	Christensen,	Næstved	Kommune
•	 Socialdirektør	Ole	Pass,	Rødovre	Kommune
•	 Direktør	for	Teknisk	Forvaltning	Mikael	Jentsch,	Frederikshavn	Kommune
•	 KL

Sekretariat
Det	Fælleskommunale	Kvalitetsprojekt	betjenes	til	dagligt	af	et	sekretariat,	der	er	placeret	i	KL.	Sekretariatet	kan	
kontaktes via:
•	 Anders	Brøndum,	anb@kl.dk,	3370	3355
•	 Lars	Eckeroth,	lar@kl.dk,	3370	3414

Pressekontakt
Presserelaterede spørgsmål kan rettes til:
•	 Trine	Søndergaard,	trs@kl.dk,	3370	3564

Læs mere om kvalitetsprojektet og projektets mange resultater på www.kl.dk/kvalitetsprojektet 
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Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt  
– fra udvikling til implementering

Kommunalreformen blev gennemført for at sætte 
borgeren i centrum og skabe bedre velfærdsservice. 
Det er mål, kommunerne har taget til sig. Derfor sø-
satte de Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt i ja-
nuar	2008.	

Det	 Fælleskommunale	 Kvalitetsprojekt	 består	 af	 18	
delprojekter.	De	94	deltagende	kommuner	er	 i	gen-
nemsnit involveret i fire delprojekter.

Kommuner med identiske udfordringer
I	de	første	måneder	af	2008	blev	projektbeskrivelser-
ne udformet af de deltagende kommuner, så formål 
og arbejdsform lå fast. 

Herefter har kommunerne deltaget i møder, inter-
nater, workshops, konferencer, kommunebesøg og 
meget mere. Viden er blevet delt og erfaringer vide-
regivet. Modeller, redskaber og debatoplæg er blevet 
udviklet og forsøg afprøvet. 

Efter	godt	et	års	udviklingsarbejde	foreligger	der	en	
lang	række	resultater	i	de	18	delprojekter.	Resultater-
ne falder inden for seks helt centrale temaer i kom-
munernes arbejde med kvalitetsudvikling:
•	 Attraktive	arbejdspladser
•	 Ledelse
•	 Kvalitet	i	kerneydelsen
•	 Dokumentation
•	 Forenkling
•	 Styring

Arbejdet i kvalitetsprojektet viser, at god kvalitet og 
vejen til at opnå god kvalitet ikke kan sættes på for-
mel. Det er ikke nødvendigvis de samme metoder 
eller redskaber, der bidrager til at skabe kvalitet på 
tværs af kommunerne. Vejene er hverken ensartede 
eller ensrettede.

Men resultaterne viser også, at kommunerne står over 
for en række identiske udfordringer, når kvaliteten skal 

udvikles og dokumenteres. Derfor kan kommunerne 
lære meget af hinandens erfaringer. Og nå længere 
når udviklingsressourcerne lægges sammen.

Startskud til en ny fase
Udviklingsarbejdet i de fleste af delprojekterne er 
ved	at	være	afsluttet.	Nu	skal	resultaterne	ud	og	virke	
i alle landets kommuner. Kvalitetsprojektet går ind i 
en ny fase: fra udvikling til implementering. 

Startskuddet	lød	på	Kvalitetskonferencen,	hvor	direk-
tionsmedlemmer fra langt de fleste af landets kom-
muner var samlet og udarbejdede et konsensuspapir, 
der udpeger en retning for de kommende års arbejde 
med kvalitetsudvikling i den kommunale sektor.  

I ord og billeder beskriver pjecen konferencens forløb 
og konsensuspapirets tilblivelse. ó
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Kvalitetskonferencen – en konsensusproces 

Hvordan fastholder vi en offensiv kommunal dags-
orden om kvalitet? Hvordan udbreder og bygger 
kommunerne videre på resultaterne fra kvalitets-
projektet? Og kan kommunerne blive enige om at 
gå i samme retning? 

Sådan	lød	nogle	af	de	spørgsmål,	der	blev	sat	til	dis-
kussion på Kvalitetskonferencen.

Der var fra starten lagt op til en konference, hvor kon-
ferencedeltagerne skulle i arbejdstøjet. Konferencen 
sigtede mod at nå klare konklusioner i form af et kon-
sensuspapir om mål og retning for kvalitetsarbejdet i 
den	samlede	kommunale	sektor.	Et	ambitiøst	forsøg	
på en ny samarbejdsform mellem kommunerne.

Langt på kort tid
Kvalitetskonferencen blev tilrettelagt som en kon-
sensuskonference.  

Konklusionerne skulle udvikles i et ”dynamisk doku-
ment”. Og elektroniske afstemninger skulle løbende 
lodde stemningen og sikre, at dokumentet havde 
den rette kurs. 

88

Konsensuskonference – en velegnet metode 
I hvilken grad vurderer du, at konsensuskon-
ferencen som metode er velegnet for frem-
tidige samarbejder mellem kommunernes 
direktioner og KL? 

Fra: Deltagernes evaluering af Kvalitetskonfe-
rencen.
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Forud for konferencen blev der udsendt en pjece om 
resultaterne	 i	 kvalitetsprojektets	 18	 delprojekter	 –	
bl.a. fortalt med projektdeltagernes egne ord. Der 
blev også udarbejdet en række film, hvor resultater-
ne blev formidlet.

Endelig	blev	der	udsendt	et	spørgeskema	til	kommu-
nernes	direktioner.	Spørgsmålene	skulle	være	med	til	
at forberede direktionerne på Kvalitetskonferencens 
diskussioner om retningen og målene for udviklin-
gen af kvaliteten i den kommunale sektor. 

Stor tilslutning til konsensuspapiret
I hvilken grad kan du tilslutte dig konklusio-
nerne fra de seks ordstyrere og i konsensus-
papiret?

Fra: Den afsluttende afstemning på Kvalitets-
konferencen.

Undersøgelsen skulle også bruges til at tage tempe-
raturen i kommunerne og tegne et billede af, hvor-
vidt og med hvilke ambitioner der kunne formuleres 
fælles konklusioner på Kvalitetskonferencen. 

Vejen til konsensus
På konferencen blev torsdag formiddag brugt i ple-
num. Konferenceledelsen – Jens Christian Birch, for-
mand for Kommunaldirektørforeningen, og Peter 
Gorm Hansen, adm. direktør i KL, bød velkommen og 
skitserede rammerne for konferencen. 

Derefter præsenterede Mikala Kreiser, afdelingschef i 
KL, og Jan Olsen, cheføkonom i KL, eksempler på kva-
litetsprojektets resultater, redskaber og anbefalinger 
– herunder arbejdet med at udvikle kommunernes 
styringspraksis gennem nye platforme for vidende-
ling og udviklingen af nye redskaber til at træffe  sty-
ringsmæssige valg.  

Formiddagen blev afsluttet med en debat mellem 
formændene for de fire kommunale chefforeninger 
om  den aktuelle kvalitetsdagsorden. 

Torsdag	eftermiddag	blev	der	afholdt	 to	runder	de-
batmøder, hvor konferencedeltagerne gik i dybden 
med resultaterne og drøftede retning og mål for 
kommunernes arbejde med kvalitetsudvikling.

Med udgangspunkt i debatmødernes konklusioner 
formulerede de seks ordstyrere – med input fra de 
fire chefforeningsformænd – et udkast til konsensus-
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Inspirationsfilm om kvalitetsprojektet
Kvalitetskonferencen og de seks debatmøder 
blev indledt med en række korte film om de 
mest centrale resultater fra kvalitetsprojek-
tet. I filmene fortæller borgmestre, kommu-
naldirektører, forvaltningschefer, instituti-
onsledere og medarbejdere om udviklingsar-
bejdet og arbejdet med kvalitet. 

Filmene kan anvendes, når kvalitetsprojek-
tets resultater og anbefalinger skal omsæt-
tes til handling. De syv inspirationsfilm er 
derfor til fri afbenyttelse og kan hentes på  
www.kl.dk/kvalitetsprojektet.

papiret. Udkastet blev prøvet af i plenum fredag for-
middag, hvor ordstyrerne fremlagde konklusionerne 
og åbnede op for diskussion. Afstemninger var med 
til at teste konferencedeltagernes opbakning til ind-
hold og formuleringer i konsensuspapiret. 

Efter	konferencen	er	konsensuspapiret	blevet	 juste-
ret i forhold til fredagens input. Det justerede kon-
sensuspapir har herefter været i høring hos de seks 
ordstyrere på konferencen, de fire chefforeningsfor-
mænd og kvalitetsprojektets styregruppe.

KL’s bestyrelse har drøftet konsensuspapiret og til-
sluttet sig konklusionerne om indsatsen i den kom-
mende periode. ó
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Kampen om kvalitetsdagsordenen

Hvorfor blander ministerierne sig i kommunernes 
opgaveløsning? Hvad vil kommunerne gøre for at 
vise, at de leverer varen? Har kommunerne udnyt-
tet kommunalreformen godt nok?

Det var nogle af de spørgsmål, formændene for de 
fire kommunale chefforeninger drøftede i debatten 
om den kommunale sektors udfordringer. 

Kommitteret i Finansministeriet og tidligere depar-
tementschef	 i	 Indenrigs-	og	Sundhedsministeriet	 Ib	
Valsborg var klar til at lede slagets gang og levere 
provokerende spørgsmål til debattørerne. Undervejs 
var der også gang i afstemningsboksene blandt til-
hørerne. ó
 

”Hvad skal jeg sige til en minister, der klandrer en 
kommune for at gøre det skidt? – Ib Valsborg, kom-
mitteret, Finansministeriet.

”Vi skal se indad. Hvis dokumentationen er god, kan 
vi sige, at der er tale om et særtilfælde. Det vil kunne 
bruges i dialogen med ministeren” – Jens Christian 
Birch, formand for Kommunaldirektørforeningen.

”Enkeltsagerne kører, fordi vi ikke står frem. Når vi 
ikke tager ansvar lokalt, kører dagsordenen natio-
nalt. Vi skal turde tage ansvar” – Per B. Christensen, 
formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

”Landspolitikerne hopper på enkeltsagerne for at pro-
filere sig. Men det nytter ikke noget at være mund-
lamme. Vi laver alle sammen fejl, men vi skal doku-
mentere det generelle billede” – Ole Pass, formand 
for Foreningen af Socialchefer.

12
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”Det er vigtigt med forventningsafstemning. Bliver 
borgerne tilfredse, når vi gør det klart for dem, hvad 
de kan få? Nej, men de kan sætte ord på, hvad der kan 
gøre dem tilfredse. Vi skal være tydelige om service-
niveauet og ikke være bange for at sige, at der ikke 
er penge til det hele” – Mikael Jentsch, formand for 
Kommunal Teknisk Chefforening.

”Vi skal hele tiden levere mere, end vi kan. Men vi 
skal huske, at brugerne oftest er mere tilfredse, end vi 
regner med. Vi skal sætte en tilfredshedsdagsorden” 
– Jens Christian Birch, formand for Kommunaldirek-
tørforeningen.

Stor opbakning til dokumentation
Er	I	villige	til	at	dokumentere	jeres	indsats?

Fra: Afstemning i plenumdebatten ”Kampen 
om kvalitetsdagsordenen”.

Fælles løsninger i kommunerne efter kom-
munalreformen
Bliver de 98 kommuner bedre til at vise fælles 
løsninger efter kommunalreformen?

Fra: Afstemning i plenumdebatten ”Kampen 
om kvalitetsdagsordenen”.

”Kvalitet opstår i det direkte møde mellem medarbejderen og 
den borger, der skal hjælpes. Det møde har kommunalreformen 
med en ændret struktur og opgavefordeling skabt rammerne 
for at styrke. Med kvalitetsprojektet viser vi, at vi er klar til at 
udfylde rammerne” – Ole Pass, formand for Foreningen af So-
cialchefer.

”Vi skal arbejde med resultater, der virker efter hensigten. Det 
kan forskningsinstitutionerne være med til at fremme. Vi skal 
dele hinandens viden. Tiden, hvor kommunerne ikke kunne 
bruge hinandens metoder, er ovre” – Per B. Christensen, for-
mand for Børne- og Kulturchefforeningen .
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Dødens gab – der vokser og vokser

Debatmødet om attraktive arbejdspladser handle-
de ikke om hajer med dødbringende bid. Det hand-
lede om manglen på arbejdskraft. Hvis ikke kom-
munerne løser den udfordring, er perspektiverne 
mere skræmmende end en Spielberg-thriller.

Ordstyrer	Niels	Højberg,	stadsdirektør	 i	Århus	Kom-
mune, gjorde det meget klart med tal fra sin egen 
kommune: Hvis ikke det lykkes at tiltrække flere 
hænder,	vil	Århus	Kommune	i	2015	mangle	1.093	SO-
SU-hjælpere	og	288	sygeplejersker!

”Det er dødens gab i den virkelige verden. Og vi er 
i den grad nødt til at tænke nyt. Det er simpelthen 
ikke	nok	at	tænke	i	vante	baner.	Nedbringelse	af	sy-
gefraværet er vigtigt af flere grunde. Men det virker 
kun som en dråbe i havet i forhold til rekrutterings-
udfordringen”	sagde	Niels	Højberg.

For at illustrere sin pointe havde han regnet på, hvor 
mange	flere	hænder,	det	vil	give,	hvis	alle	SOSU-hjæl-
perne	og	sygeplejerskerne	i	Århus	Kommune	overgår	
til at arbejde på fuld tid, og sygefraværet reduceres 
med henholdsvis en, to og tre dage. Det vil maksimalt 
give	en	årsværksforøgelse	på	215	SOSU-hjælpere	og	
72 sygeplejersker. 

”Vi skal passe på, at vi ikke udkæmper 2. Verdenskrig med vå-
ben fra 1. Verdenskrig” – Niels Højberg, stadsdirektør Århus 
Kommune, om de redskaber kommunerne anvender for at re-
kruttere medarbejdere.

Sygeplejersker 2008-2017, Århus Kommune

”Derfor er det helt afgørende, at kommunerne ser 
udfordringerne i øjnene. Vi må rekruttere udenlandsk 
arbejdskraft. Vi må øge samarbejdet med den frivil-
lige sektor. Vi må gå nye veje for at fastholde de ældre 
medarbejdere. Vi må gøre mere for at få danskere 
med anden etnisk baggrund ind på arbejdsmarkedet. 
Det	må	vi	gøre	sammen”	sagde	Niels	Højberg.

Klaveret skal være stemt
Deltagerne på debatmødet var enige om, at en at-
traktiv arbejdsplads er en forudsætning for at kunne 
imødegå udfordringen med at tiltrække og fastholde 
den nødvendige arbejdskraft.

Birgit Plambeck, direktør for Fællesstaben i Viborg 
Kommune, holdt oplæg om kommunens rekrutte-
rings- og fastholdelsesstrategi:

”I Viborg har vi en rekrutterings- og fastholdelses-
strategi, der spiller på flere strenge. Vigtige nøgleord 

14
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er strategisk kompetenceudvikling, mangfoldighed, 
rummelighed og et godt arbejdsmiljø. Medarbejder-
ne skal føle, at de har indflydelse på deres hverdag. 
Og	de	skal	løbende	udfordres.	Samtidig	er	det	vigtigt,	
at vi er fleksible, når medarbejderne når op i årene 
eller bliver syge. Vi er ret stolte over at have næsten 
3	pct.	ansatte	på	særlige	vilkår,	og	at	det	lykkes	os	at	
fastholde 76 pct. af vores langtidssygemeldte med-
arbejdere”.

Flotte strategier er dog ikke nok ifølge Birgit Plam-
beck:

”God ledelse på alle niveauer har en enorm stor be-
tydning. Den enkelte arbejdsplads spiller på klaveret. 
Men direktionen og ledelsen skal sørge for, at klave-
ret kan spille, og at det hele tiden er stemt”. 

Den efterfølgende debat viste, at flere kommuner 
følger de samme spor som Viborg Kommune. Men 
debatten viste også, at kommunerne ser det som en 
stor opgave at imødegå udfordringen med at rekrut-
tere og fastholde tilstrækkeligt med kvalificeret ar-
bejdskraft.

En	 debatmødedeltager	 udtrykte	 det	 på	 følgende	
måde: ”Det er altså svært at trække sygeplejersker 
og	SOSU’er	til	en	udkantskommune,	hvor	ægtefællen	
også skal finde et arbejde. Det er begrænset, hvad vi 
har at skyde med”. 

Der var stor opbakning til, at kommunerne i fælles-
skab skal sætte fokus på videreudviklingen af at-
traktive kommunale arbejdspladser og nye rekrutte-
ringstiltag.	Som	en	deltager	i	debatten	bemærkede,	
må det ikke blive en alles kamp mod alle: 

”Der er ikke råd til, at kommunerne i et område kon-
kurrerer mod hinanden. Vi skal tværtimod arbejde 
sammen om at løse udfordringen og sælge den kom-
munale sektor som en attraktiv arbejdsplads”. ó

Opmærksomhed på   
rekrutteringsudfordringen
I hvilken grad vil kommunen prioritere at have 
overblik over, på hvilke områder den i et fem-
års perspektiv vil opleve rekrutteringsudfor-
dringer? 

Fra: Undersøgelse i de kommunale direktio-
ner forud for Kvalitetskonferencen.

”På grund af finanskrisen står folk lige nu i kø for at søge ar-
bejde. Men det er kortvarigt. Det må ikke blive en sovepude” 
– debatmødedeltager.

”Der findes ingen lette løsninger, når vi taler udviklin-
gen af attraktive arbejdspladser. Løse skud som per-
sonalegoder og lignende er ikke nok. Det er det lange, 
seje træk i form af strategisk forankrede indsatser, 
der skal til. Vi skal holde attraktive arbejdspladser op 
som spejl foran alt det, vi gør” – Birgit Plambeck, di-
rektør for Fællesstaben i Viborg Kommune.
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Ledelse – den afgørende forskel

Hvad er de tre vigtigste årsager til, at kommunerne 
kan levere service af høj kvalitet til borgerne? Le-
delse, ledelse, ledelse! Deltagerne på debatmødet 
om ledelse var ikke i tvivl: god ledelse giver god 
service. 

Boksehandskerne var ikke lagt frem. Alligevel skulle 
deltagerne på debatmødet om ledelse i ”ringen” i tre 
omgange. Der var etableret tre ringhjørner. Her skul-
le deltagerne på skift placere sig i forhold til, hvordan 
de vil arbejde med tre centrale ledelsestemaer, der 
også indgår i trepartsaftalen:
•	 Den	offentlige	lederuddannelse	(DOL)
•	 Lederevaluering
•	 Lederudviklingssamtaler	(LUS)

Den offentlige lederuddannelse
Ordstyrer Michael Graatang, kommunaldirektør i 
Halsnæs Kommune, holdt oplæg om lederuddannel-
sesaktiviteterne i Halsnæs Kommune. Her sagde han 
bl.a.:

”Udvikling af lederne er en forudsætning for fortsat 
at kunne levere en service af høj kvalitet til borgerne. 
I Halsnæs Kommune siger vi, at det er obligatorisk 
for lederne at tage en lederuddannelse på diplomni-
veau. Og vi ser frem til at benytte de muligheder, der 
er for lokalt at tilpasse modulerne i DOL”.

Da deltagerne fordelte sig i de tre ringhjørner, var 
det kun repræsentanter fra én kommune, der ”turde” 
stille sig op i det røde ringhjørne. Og som derved vur-
derede ikke at kunne leve op til trepartsaftalen om, 
at alle ledere skal have gennemført en lederuddan-
nelse	inden	2015.

De øvrige deltagere vurderede at kunne leve op til 
aftalen. Og en del ville endda gerne løbende stille en 
statusopgørelse til rådighed for alle kommuner. 

Den efterfølgende debat havde især fokus på de 
ældre ledere. Flere deltagere gav udtryk for, at man 
skal passe på ikke at ”presse” de ældre ledere til at 
tage en lederuddannelse. Og at andre tiltag til kom-
petenceudvikling kan være mere relevante for denne 
ledergruppe.

Lederevaluering
Da deltagerne havde fundet deres stole igen, holdt 
Henning Hansen, kommunaldirektør i Ikast-Brande 
Kommune, oplæg om lederevaluering. I Ikast-Brande 
Kommune er der især fokus på lederevalueringernes 
kobling til kommunens øvrige strategier og udvik-
lingstiltag samt opfølgning:

”Én	 ting	 er	 at	 foretage	 lederevalueringer.	 Noget	
andet er at følge op. Og det er mindst lige så vigtigt. 
Skal	lederevalueringerne	have	en	effekt	og	rykke	ved	
ledernes udvikling, er en tæt opfølgning nødvendig. 
For	 eksempel	 i	 form	 af	 en	 LUS-samtale	 og	 opfølg-
ningsaktiviteter som coaching og sparringsforløb.” 

Alle deltagerne vurderede, at alle ledere skal evalue-
res mindst hvert tredje år, som det er aftalt i treparts-
aftalen.	En	række	deltagere	vurderede,	at	de	også	vil	
evaluere deres ledere oftere – hvert eller hvert andet 
år.

Men i debatten blev det fremhævet, at det ikke nød-
vendigvis er muligt at evaluere meningsfuldt hvert 
år.	En	deltager	gav	udtryk	for,	at:

”Lederevalueringer tager tid. Og der skal være tid til 
at gennemføre de aktiviteter, der igangsættes i for-
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længelse af en lederevaluering. Virkningerne af så-
danne aktiviteter kan ikke altid ses inden for et år.”

Deltagerne var enige om, at en lederevaluering i sig 
selv ikke er nok. Det er opfølgningen, der har betyd-
ning.	 Og	 LUS-samtalen	 har	 en	 særlig	 betydning	 i	
denne opfølgning.  

Lederudviklingssamtale
Ole	 Pass,	 socialdirektør	 i	 Rødovre	 Kommune,	 holdt	
oplæg	om	LUS-samtalen.	Her	påpegede	han,	at	LUS-
samtaler måske ikke er nyt stof i alle kommuner. Men 
at kvaliteten af samtalerne formodentlig kan øges 
mange steder:

”LUS-samtalen	er	et	vigtigt	omdrejningspunkt	for	at	
få	lagt	en	plan	for	den	enkelte	leders	udvikling.	Nogle	
kommuner	 har	 gennemført	 LUS-samtaler	 i	 årevis.	
Men vi kan nok alle sammen højne kvaliteten ved at 
gøre dem mere systematiske og strategiske. Der skal 
være en rød tråd i den måde, vi udvikler ledere på.”

Alle deltagerne tilsluttede sig trepartsaftalens ind-
hold	om,	at	alle	ledere	skal	have	en	LUS-samtale	hvert	
år. Men samtidig gav deltagerne udtryk for, at samta-
len skal være mere end en ”uforpligtende kop kaffe”. 
Derfor var en del af deltagerne også indstillede på, at 
en	LUS	skal	kobles	med	en	individuel	udviklingsplan.
 

Helhedsorienteret perspektiv på  
ledelsesudvikling
Deltagernes opmærksomhed på udviklingen af de 
kommunale lederes ledelsesmæssige kompetencer 
understøttes af svarene i den undersøgelse, der blev 
gennemført forud for konferencen i de kommunale 
direktioner. 

Her	svarede	91	pct.	af	direktionerne,	at	de	 i	nogen/
høj/meget høj grad har udviklet/anvendt en strategi 
for arbejdet med ledelsesudvikling inden for de se-
neste to år.

Debatmødet viste også, at kommunerne anlægger 
et helhedsorienteret perspektiv på ledelsesudvikling. 
Ordstyrer Michael Graatang udtrykte det på følgen-
de måde:

”Der skal være en naturlig sammenhæng mellem 
målene for opgaven, og de kompetencer vi udstyrer 
lederen	med.	Samtidig	er	det	vigtigt	at	udnytte	den	
fulde palet af tiltag til kompetenceudvikling. Vi skal 
bruge samtaler, uddannelse, evalueringer og net-
værk som redskaber i forhold til den enkelte leders 
situation og forudsætninger. Og vi skal sammen gøre 
en særlig indsats for at spotte og udvikle morgenda-
gens ledere”. ó
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Systematisk kvalitetsudvikling

”Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring skal indgå 
mere systematisk i kommunernes styringssyste-
mer. Den stærke tradition for styring af økonomi 
og ressourcer skal udbygges med systemer til sty-
ring af kvaliteten i de enkelte sektorer.” 

Sådan	indledte	ordstyrer	Jørgen	Clausen,	stadsdirek-
tør i Odense Kommune, debatmødet om kvalitet i 
kerneydelsen og Den Kommunale Kvalitetsmodel og 
fortsatte:

”Et	væsentligt	redskab	til	en	systematisk	kvalitetsud-
vikling er en kvalitetsmodel. Men det er et problem, 
hvis hver sektor udvikler sin egen kvalitetsmodel. I 
kommunerne bliver vi mere og mere koncernoriente-
rede. Det skal vi også være i kvalitetsudviklingen. Der 
skal være et fælles sprog på tværs af sektorerne. Det 
kræver én samlet kvalitetsmodel.”

Dokumentation er alfa og omega
”Hvis vi ikke ved, hvor vi står, er det svært at vide, hvor 
vi	skal	gå	hen”.	Sådan	beskrev	Jan	Henriksen,	direktør	
i Greve Kommune, den udfordring, kommunerne står 
over for, når det drejer sig om at udvikle kvaliteten i 
kerneydelserne. 

Jan Henriksen holdt oplæg om Greve Kommunes del-
tagelse i partnerskabsprojektet om god kvalitet og 
høj faglighed i dagtilbud. Og netop muligheden for at 

deltage i udviklingen af et redskab til måling af den 
faglige kvalitet var vigtig for kommunens deltagelse: 

”Det er helt afgørende, at kommunerne i fællesskab 
udvikler de nødvendige værktøjer. Med dagtilbuds-
projektet udvikler vi et værktøj, så vi for første gang 
kan gennemføre en systematisk måling af den fagli-
ge kvalitet i dagtilbuddet. Vi har gjort noget lignende 
på	skoleområdet.	Samtidig	udvikler	vi	et	fælles	kon-
cept for en kvalitetsrapport. Det viser, hvor langt vi 
kan nå, når vi arbejder sammen”, som Jan Henriksen 
udtrykte det.

Opbakning til Den Kommunale   
Kvalitetsmodel
Er	du	enig	 i,	at	Den	Fælleskommunale	Kvali-
tetsmodel er det centrale fælles redskab, som 
skal være platform for det videre kommunale 
kvalitetsudviklingsarbejde?

Fra: Afstemning i plenumdebatten ”Hvordan 
udbygger vi kendskabet til hinanden?”.
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Kvalitet i styringskæden
Måling af den faglige kvalitet er et væsentligt ele-
ment	i	en	kvalitetsmodel.	Resultaterne	i	dagtilbuds-
projektet spiller derfor sammen med udviklingen af 
Den Kommunale Kvalitetsmodel. 

Thomas	 Andersen,	 stabschef	 i	 Ringkøbing-Skjern	
Kommune, har været med til at udvikle kvalitets-
modellen. På debatmødet fortalte han om, hvordan 
kvalitetsmodellen	 kompletterer	 Ringkøbing-Skjern	
Kommunes styringsmodel: 

”Den Kommunale Kvalitetsmodel skaber en ramme 
for nogle meget væsentlige diskussioner om kvalite-
ten i vores opgaveløsning ned gennem styringskæ-
den. Mellem direktionen og fag- og stabscheferne. 
Mellem fag- og stabscheferne og institutionsleder-
ne. Mellem lederen og medarbejderne på institutio-
nerne.	Samtidig	sikrer	kvalitetsmodellen	kombineret	
med ledelsesinformationssystemet det nødvendige 
”tilbageløb” af information om kvaliteten helt op til 
det politiske niveau. Med kvalitetsmodellen styrker 
vi politikernes muligheder for at fastsætte mål for 
kvaliteten. Og ikke mindst deres muligheder for op-
følgning.”  

Kvalitetsstyring – hvordan?
Efter	oplæggene	dannede	de	to	oplægsholdere	et	de-
batpanel	med	Lars	Hansen,	Servicedirektør	i	Slagelse	
Kommune, og Hugo Pedersen, kommunaldirektør i 
Høje-Taastrup	Kommune.	

Sammen	med	debatmødedeltagerne	blev	det	disku-
teret, hvordan kvalitetsstyring af kerneydelserne kan 
få en højere prioritet i kommunernes styresystemer 
fra kommunalbestyrelsen til de udførende led.

Det er forventningen, at udviklingen af dialogværk-
tøjer inden for sektorområderne – eksempelvis i form 
af kvalitetsrapporter – vil skærpe kommunalpolitiker-
nes opmærksomhed på kvaliteten i kerneydelserne. 

En	deltager	i	debatten	var	ikke	i	tvivl	om	politikernes	
interesse: 

”Politikerne vil gerne diskutere kvalitet, hvis de får 
grundlaget for at gøre det. Men vi er nødt til at infor-
mere dem om kvaliteten på nye måder. Der er forskel 
på at overskue kvaliteten i fire eller tyve daginstituti-

oner. Det er virkeligheden efter reformen. Vi kan ikke 
bare give et børne- og ungeudvalg en rapport på flere 
hundrede sider og så bede dem om at kvalitetsstyre.”

Der var enighed om, at arbejdet med kvalitet er kom-
met	for	at	blive.	En	debatmødedeltager	udtrykte	det	
på følgende måde:

”Kommunerne er nødt til at tænke styring og kvalitet 
sammen.	Ressourcer,	økonomi	og	kvalitet	 skal	være	
i balance. Den Kommunale Kvalitetsmodel kan sikre 
denne balance og styrke opmærksomheden på beho-
vet for kvalitetsstyring.” 

Men hvis kvalitetsmodellen skal kunne bruges til det, 
var det ifølge en anden deltager i debatmødet helt 
afgørende, at modellen foldes ud på det udførende 
niveau: 

”Hvis kvalitetsmodellen skal slå igennem og under-
støtte en systematisk udvikling af kvaliteten, er ejer-
skab til modellen blandt medarbejderne en forud-
sætning. De skal opleve, at det giver mening at bruge 
ressourcer på at arbejde med kvalitetsmodellen. Og 
at arbejdet bidrager til at udvikle den faglige kvali-
tet.” ó
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Dokumentation – en fælles udfordring

”Hvorfor skal vi samarbejde om dokumentation?” 
Det spørgsmål stillede ordstyrer Anders Agger, 
kommunaldirektør i Ballerup Kommune, da han 
indledte debatmødet om dokumentation. Han gav 
selv følgende svar:

”Redskabskassen	 er	 ikke	 altid	 god	 nok.	 Der	 tales	
meget om, hvad der skal dokumenteres. Men redska-
berne følger ikke med. Det kræver en stor indsats at 
udvikle	de	nødvendige	 redskaber.	 En	 indsats,	der	er	
meget større, end den enkelte kommune kan over-
komme. Udviklingen af redskaber til dokumentation 
er måske det mest oplagte samarbejdsområde i den 
kommunale sektor.”

Ifølge Anders Agger er dokumentation forudsætnin-
gen for såvel politiske prioriteringer som kvalitetsud-
vikling. Og så er dokumentation forudsætningen for 
mindre detailstyring:

”Kommuner skal kunne dokumentere indsats og 
effekt over for staten. I modsat fald er det svært at 
kræve mindre statslig indblanding i de måder, kom-
munerne løser opgaverne på. De to ting hænger sam-
men. Derfor skal kommunerne heller ikke være bange 
for at invitere staten med ind i udviklingen af fælles-
kommunale metoder til dokumentation. Men kom-
munerne skal sørge for selv at sætte dagsordenen.”

Modsvar på enkeltsager
På mødet blev deltagerne præsenteret for resultater-
ne af forundersøgelsen i kommunernes direktioner. 
Resultaterne	viser,	at	kommunerne	kun	i	nogen	grad	
anvender data fra deres administrative it-systemer 
til ledelsesinformation. Men udviklingen af sådanne 
systemer er højt prioriteret i direktionerne de kom-
mende år.

Niels	 Johannesen,	 kommunaldirektør	 i	 Aabenraa	
Kommune, og Klaus Majgaard, adm. direktør i Børn- 
og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, holdt 
herefter oplæg om arbejdet med dokumentation i de 
to kommuner.

Og	Niels	Johannesen	kan	godt	forstå,	hvorfor	direk-
tionerne vil prioritere udviklingen af ledelsesinfor-
mationssystemer, og at det skal ske i fællesskab i den 
kommunale sektor:

”Da man etablerede den nye Aabenraa Kommune, 
mente man, at løsningen var indkøb af et system 
til ledelsesinformation. Men det viste sig hurtigt at 
være en alt for dyr løsning. Derfor er udviklingen af 
fælleskommunale systemer det helt rigtige. Det er 
langt billigere og en forudsætning for, at kommu-
nerne får en optimal udnyttelse af de data, der rent 
faktisk produceres allerede i dag.”

I den efterfølgende debat var der også en generel op-
bakning til at lægge kræfter i en fælles udviklingsind-
sats. Men det blev også påpeget, at der på kommer-
ciel basis tidligere har været tilløb til at udvikle og 
markedsføre	 systemer,	 som	 kunne	 minde	 om	 FLIS.	
Det kom imidlertid aldrig rigtigt op at flyve. Det er 
derfor en stor udfordring, der her er taget fat på.

Det	blev	også	fremhævet,	at	FLIS	–	der	som	udgangs-
punkt er baseret på data fra de administrative syste-
mer – primært er en hjælp til at dokumentere input 
og	output.	FLIS	løser	ikke	umiddelbart	udfordringen	
med at dokumentere de blødere og vanskeligt målba-
re kvalitetsaspekter. Det kræver udvikling af en anden 
type	dokumentationsredskaber.	En	udviklingsindsats,	
som også skal prioriteres højt, og som kommunerne 
med fordel kan samarbejde med staten om.
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”Uden data er det svært at diskutere andet end følelser. Fordi 
man ikke har overblik over, hvad der kommer ud af pengene” – 
debatmødedeltager.
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Meningsfuld og værdiskabende  
dokumentation
Klaus Majgaard præsenterede to krav, som Odense 
Kommune stiller til dokumentationen:
•	 Dokumentationen	skal	være	meningsfuld	og	vær-

diskabende i yderste led
•	 Dokumentationssystemet	 skal	 kunne	 dokumen-

tere målopfyldelsen.

Med de to krav in mente skal man ifølge Klaus Maj-
gaard ikke være bange for at dokumentere:

”Der har traditionelt været en vis tilbageholdenhed 
over for at dokumentere på de blødere områder. Det 
skal vi ud over. Inden for alle væsentlige kerneområ-
der skal vi udvikle dokumentationsformer, som giver 
mening, og som er i stand til at afspejle det, der vir-
kelig betyder noget i forhold til ydelsernes værdi for 
borgerne.” 

”I arbejdet med dokumentation er det centralt at medtænke 
mødet mellem borgeren og medarbejderen. Det er vigtigt, at 
medarbejderne anerkender arbejdet med dokumentation” – 
debatmødedeltager. 

Opmærksomhed på udviklingen af   
ledelsesinformation
I hvilken grad udnytter kommunen i dag data 
fra de administrative it-systemer til ledelses-
information for den politiske og administra-
tive topledelse? 

I hvilken grad vil direktionen i de kommende 
år	prioritere	(videre-)	udviklingen	af	ledelses-
information til den politiske og administra-
tive topledelse? 

Fra: Undersøgelse i de kommunale direktio-
ner forud for Kvalitetskonferencen.

På baggrund af bl.a. Klaus Majgaards oplæg var for-
ankring et gennemgående tema på debatmødet. 
Charlotte Wulff, personale- og udviklingsdirektør 
i Gladsaxe Kommune, havde den erfaring, at doku-
mentation nemt bliver opfattet som noget, der tager 
tid fra ”det egentlige arbejde”. Det er derfor nødven-
digt at være meget bevidst om at prioritere i, hvad 
man vil dokumentere.      

Der blev også peget på, at der med overdreven stan-
dardisering af redskaber kan være en risiko for, at 
medarbejderne og brugerne ikke er motiverede til at 
bidrage til dokumentationen. ó

”Hvis kommunerne kan dokumentere en høj grad af brugertil-
fredshed, giver det et stort handlerum. Vi skal ikke være bange 
for at benchmarke os med andre kommuner” – kommunal-
direktør Jens Christian Birch, Næstved Kommune i debatten 
”Kampen om kvalitetsdagsordenen”.
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Forenkling – også et kommunalt ansvar

”Der er meget, kommunerne selv kan gøre for at 
skabe forenkling internt. Der er stor villighed til at 
komme i gang og lære af hinanden.”

Det konkluderede ordstyrer Jann Hansen, ordførende 
direktør	i	Silkeborg	Kommune,	som	afslutning	på	de-
batmødet om forenkling.

Konklusionen stemmer overens med svarene i den 
undersøgelse, der blev gennemført i de kommunale 
direktioner som optakt til konferencen. Her svarede 
86 pct. af direktionerne, at de i høj eller meget høj 
grad vil arbejde med at forenkle de interne arbejds-
gange	 i	 de	 kommende	 år.	 Og	 85	 pct.	 vil	 i	 høj	 eller	
meget høj grad forbedre it-understøttelsen af det 
administrative arbejde.

Stort behov for videndeling
Debatmødedeltagerne var enige om nødvendighe-
den af at få forenklet arbejdsgange og procedurer. 
Anders-Peter Østergaard, direktør i Lolland Kommu-
ne, udtrykte det på følgende måde:

”Det er vigtigt at tage institutionslederens kasket på. 
Vi må hele tiden sørge for, at kravene til dokumen-
tation og indberetninger belaster institutionerne 
mindst muligt. Og kommunerne må overveje, om de 
administrative opgaver løses bedst decentralt eller i 
forvaltningen.”

Flere deltagere i debatmødet nævnte i den forbin-
delse etableringen af administrative centre inden for 
eller på tværs af kommunegrænserne som et områ-
de, der bør være fokus på fremover. 

Debatmødedeltagerne mente ikke blot, at forenk-
ling skal sættes højt på dagsordenen. De lagde ligeså 
meget vægt på, at kommunerne får delt hinandens 
erfaringer. For det er ikke altid lige let at få øje på mu-
lighederne for forenkling. Og det kan være en udfor-
dring at finde frem til, hvordan en forenklingsproces 
bedst gribes an.

Effektivisering gennem forenkling
Else	 Sommer,	 administrerende	 direktør	 i	 Børne-	 og	
Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, og 
Torben	 Kjærgaard,	 (daværende)	 kommunaldirektør	
i Greve Kommune, holdt oplæg om deres erfaringer 
med forenkling.

Torben	 Kjærgaard:	 ”I	 Greve	 Kommune	 er	 det	 valgt	
at lade forenklingstiltag indgå i kommunens effek-
tiviseringsstrategi. Vi opererer med flere indgange til 
effektivisering. Forenklingstiltag er sammen med it 
og digitalisering to af disse indgange. Det kan godt 
være, at nogen vil sige, at krav om effektivisering ikke 
er det bedste udgangspunkt for forenkling. Men vir-
keligheden i kommunerne er bare, at vi hvert år står 
over for effektiviseringskrav, der inden for serviceram-
men skal udmøntes administrativt. Og ved at koble 
forenklingstiltag med effektiviseringskrav sikres en 
systematisk hjemtagelse af gevinsterne.”
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Publikation om forenkling
På debatmødet blev publikationen ”Forenk-
ling – også et kommunalt ansvar” præsen-
teret. Publikationen indeholder konkrete, er-
faringsbaserede forslag til, hvor og hvordan 
kommunerne kan igangsætte forenklingspro-
cesser. Læs mere på www.kl.dk/forenkling. 

Med	erfaringerne	fra	Greve	Kommune	er	det	Torben	
Kjærgaards indtryk, at der ligger et stort forenklings-
potentiale i kommunerne:

”Selvom	 en	 kommune	 opfatter	 sig	 som	 en	 relativt	
velfungerende organisation er det alligevel vigtigt at 
fokusere på administrative regler, procedurer og ar-
bejdsgange.	Når	forenkling	sættes	på	dagsordenen,	
opdager man, at der er meget at hente.” ó

Institutionerne skal have ro
Else	 Sommers	 forvaltning	 har	 fokus	 rettet	mod	 in-
stitutionerne: ”Den enkelte regel eller procedure kan 
hver for sig være god nok, men forvaltningen er nødt 
til at fokusere på summen af de administrative krav, 
vi belaster institutionslederen med.”

I Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns 
Kommune er det bl.a. besluttet at koordinere kom-
munikationen med institutionerne i form af ”uge-
pakker”. Det betyder, at institutionslederen kun ”for-
styrres” en gang om ugen. 

”Det gør det lettere for institutionslederen. Det kan 
godt være, at nogle i forvaltningen føler, at det er 
blevet mere bureaukratisk, fordi forespørgslerne skal 
koordineres. At man ikke bare kan sende en mail eller 
bede om en opgørelse. Men vi må fastholde fokus på, 
at det vigtigste er, at institutionerne får ro til deres 
kerneopgaver”	sagde	Else	Sommer.

Else	 Sommer	 betonede	 også,	 at	 forenkling	 eller	 af-
bureaukratisering ikke blot består i en regelsanering. 
Forenkling indebærer et paradigmeskift i forvaltnin-
gens arbejde: 

”Det handler om at gå fra et afsenderfokus til et 
modtagerfokus. Og fra bureaukrati til administrativ 
service. Forvaltningen skal opfatte sig selv som et ser-
viceorgan for institutionerne, der skal sikre så smidig 
en løsning af de administrative opgaver som muligt. 
Eksempelvis	i	budgetlægningsprocessen	eller	i	hånd-
teringen af løn- og personaleopgaverne. Derfor må 
vi også hver gang overveje, hvor den enkelte opgave 
løses mest hensigtsmæssigt. Og hvordan opgaveløs-
ningen understøttes it-mæssigt”. ó

Forenkling – kommunerne er i gang
I hvilken grad er de interne regler, procedurer, 
dokumentationskrav, arbejdsgange mv. ble-
vet forenklet inden for de seneste to år? 

I hvilken grad vil kommunen i de kommende 
år arbejde med at forenkle de interne ar-
bejdsgange? 

Fra: Undersøgelse i de kommunale direktio-
ner forud for Kvalitetskonferencen.
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Politiske mål – dokumentation og styring
I hvilken grad er der behov for, at kommu-
nalbestyrelsen i de kommende år får mere 
dokumentation om graden af politisk målop-
fyldelse? 

I hvilken grad bør de politiske mål tildeles 
større vægt i styringen af institutionerne? 

Fra: Undersøgelse i de kommunale direktio-
ner forud for Kvalitetskonferencen.

Styr på styringen

Kommunerne er politisk styrede, og styringskæden 
mellem kommunalbestyrelsen, forvaltningen, de 
udførende led på institutionsniveau og borgerne 
hænger tæt sammen. Derfor skal kommunalbesty-
relsen formulere mål, der sætter retning for ind-
satsen og gør det klart, hvornår de politiske mål er 
indfriet. 

Det var nogle af de budskaber, kommunaldirektør 
Marius Ibsen fra Gladsaxe Kommune trak frem, da 
han opsummerede debatten om styring. 

Debatmødet tog afsæt i de mest centrale anbefalin-
ger fra kvalitetsprojektet om styringsmodeller i kom-
munerne:
•	 At	 kommunalbestyrelsens	 mål	 bør	 være	 mere	

klare og tydelige
•	 At	der	bør	sættes	mere	fokus	på	kvaliteten	i	kom-

munernes ydelser
•	 At	der	bør	være	mere	dokumentation	af	resulta-

terne.

Marius	Ibsen	har	selv	repræsenteret	en	af	de	38	kom-
muner	 i	styringsmodelprojektet.	Som	ordstyrer	 ind-
ledte han med at slå fast, at der i dag er mange for-

skellige styringsmodeller i kommunerne. Modeller 
med hver deres kommunale særpræg. 

”Men uanset variationerne, må der være fælles te-
maer, vi alle kan forholde os til. Og anbefalinger, vi 
alle kan tilslutte os”, sagde Marius Ibsen med direkte 
reference til de ovennævnte anbefalinger. 

Undgå tivolistyring 
Opfordringen blev imødekommet. Debatten viste, 
at der var tilslutning til anbefalingerne og input til 
mange flere. 

Kommunaldirektør	Ole	Sloth	fra	Vejen	Kommune	ad-
varede eksempelvis imod, at styringsmodellen bliver 
alt for lukket. Han lagde vægt på dialogen mellem 
politikerne, institutionslederne og brugerne i forbin-
delse med blandt andet målformuleringen. 
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Der blev også peget på forvaltningens ansvar for at 
konkretisere og videreformidle kommunalbestyrel-
sens mål til de udførende led. Målene skal accepteres 
og give mening der, hvor de skal indfris. I modsat fald 
er der ifølge Jens Christian Birch, kommunaldirektør i 
Næstved	Kommune,	risiko	for	tivolistyring.	

”Mål gør det ikke alene. De skal forankres i hele orga-
nisationen. Målene og retningslinjerne for, hvordan 
der følges op, skal give mening og forstås af alle – 
ikke	mindst	dem,	der	bliver	målt.	Ellers	har	det	 lige	
så lidt styringseffekt, som når børn kører veteranbiler 
i	Tivoli.”	

Det blev bakket op af de øvrige deltagere i debatmø-
det. Der blev også peget på, at det politiske ejerskab 
er en af de helt centrale udfordringer. At sikre politisk 
ejerskab er en udfordring, fordi formuleringen af mål 
ofte betragtes som en administrativ øvelse, mens po-
litisk ejerskab er en forudsætning for god målstyring. 

Faglig autonomi i klare rammer
Det er i forlængelse heraf væsentligt, at kommunal-
bestyrelsen træffer en række grundlæggende valg 
om, hvorledes den ønsker at indrette styringskæden 
til de udførende led. 

I debatten blev det imidlertid understreget, at sty-
ringskæder	og	systemer	ikke	gør	det	alene.	En	debat-
mødedeltager sagde:

”En	styringsmodel	er	væsentlig,	blandt	andet	for	at	
klargøre de formelle styringsrelationer. Men samti-
dig bør de udførende led og fagprofessionelle sikres 
en vis autonomi. Autonomien skal sikre det engage-
ment, der er afgørende for de resultater, der bliver 
skabt i mødet med borgerne. Men det betyder ikke, at 
man ikke kan kræve, at resultaterne bliver dokumen-
teret og at der ikke må opstilles mål for indsatsen.”

Fra anden side fremførtes synspunktet om, at der 
med institutionernes generelle frihedsgrader også 
bør følge et sæt af regler: 

”Der skal være regler for institutionernes ledelses-
rum og økonomi. Og reglerne skal være klare og sta-
bile.	Reglerne	er	en	forudsætning	for	forankringen	af	
styringskæden.”

Bedre dokumentation og mindre  
bureaukrati
Debatten viste også, at der var enighed om behovet 
for bedre dokumentation. Kommunalbestyrelsen og 
institutionerne har nemlig brug for at stå på et solidt 
fundament af viden. 

”Alt i institutioner kan ikke måles, men alt kan vur-
deres. Det bliver det hver dag. Og derfor skal vi have 
klare mål. Og dokumentationen skal bruges til at vur-
dere og lære”, sagde børne- og ungedirektør Bjarne 
Pedersen fra Helsingør Kommune. Han gav også ud-
tryk for, at kommunerne alt for ofte må forsvare sig i 
medierne, fordi de ikke kan forklare sig med fakta og 
dokumentation.

Behovet for bedre dokumentation vil ikke automa-
tisk føre til mere dokumentation. Ifølge Bjarne Peder-
sen er de kommuner, der er gode til at dokumentere, 
nemlig ikke dem, der bruger mest tid på det. Forskel-
len er, at de kun fokuserer på velbegrundet dokumen-
tation, og at alt andet er fjernet. ó

”Vi har talt målstyring i 25 år, men vi er ikke nået længere med 
at koble mål og økonomi. Vi har brug for at kunne skabe en 
tættere sammenhæng mellem mål og økonomi for at synlig-
gøre serviceniveauet. For netop retten til selv at fastsætte ser-
viceniveauet er kommunalt hjerteblod. Derfor er der brug for at 
nå videre” Henrik Buch Nielsen, Økonomi- og personaledirektør 
i Egedal Kommune.
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Hvordan udbygger vi kendskabet til hinanden?

Efter de to debatmøderunder var scenen sat til en 
debat om videndeling og erfaringsudveksling. De 
to debattører Jane Wiis, kommunaldirektør i Fre-
derikshavn Kommune, og Jørgen Clausen, stadsdi-
rektør i Odense kommune, blev udfordret af Sine 
Sunesen, tidligere formand for DJØF og AC. 

Debatten tog udgangspunkt i den undersøgelse, der 
blev gennemført i kommunernes direktioner forud 
for konferencen. Undervejs fik debattørerne også 
input fra salen gennem afstemninger. 

Jane Wiis og Jørgen Clausen var enige om, at kom-
munal videndeling og erfaringsudveksling er helt 
afgørende for at udvikle kvaliteten. Men de var også 
enige om, at det er et område, hvor kommunerne kan 
blive bedre. Undersøgelsen i direktionerne peger i 

”Vi skal udnytte hinanden groft. Vi kan ikke opnå 
det, vi gerne vil, hvis ikke vi hjælper hinanden. Vi er 
tvunget til at hente inspiration hos hinanden” – kom-
munaldirektør Jane Wiis, Frederikshavn Kommune.
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Potentiale for mere videndeling
Mener du, at din kommune udnytter andre 
kommuners erfaringer og metoder?

Fra: Den afsluttende afstemning på Kvalitets-
konferencen.

”Vi får ikke højeste karakter for videndeling. Det er 
ikke særlig godt. Med kvalitetsprojektet har vi hel-
digvis fået sat videndeling på dagsordenen. Det skal 
vi fastholde” – stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense 
Kommune.

”Vi udvikler kun kvaliteten ved at lære af hinanden. 
Det er ude på institutionerne, de gode løsninger op-
står. Dem skal vi have bredt ud. Jeg tror, vi skal tænke 
i nye baner i måden, vi tænker samarbejde på. I KL og 
i vores forskellige netværksgrupper og chefforenin-
ger. Vi skal tænke meget mere på tværs i overvejel-
serne om, hvordan vi bedst får iscenesat og drevet en 
mere systematisk videndeling” – stadsdirektør Jørgen 
Clausen, Odense Kommune.

samme	retning.	Som	Sine	Sunesen	udtrykte	det,	viser	
undersøgelsen, at den nuværende videndeling har en 
”svingende karakter”.  

Men	kommunerne	er	på	rette	spor.	Som	det	også	kom	
til udtryk i debatten mellem chefforeningsformæn-
dene, var de to debattører enige om, at kommunerne 
er klar over nødvendigheden af at dele viden. Og at 
kvalitetsprojektet har været en væsentlig ”øjenåb-
ner”. ó
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Refleksion og afstemning

Fredag morgen lå det første udkast til et konsen-
suspapir klar på konferencedeltagernes stole. Ar-
bejdet med at skrive konklusionerne fra de seks 
debatmøder sammen til fælles fokuspunkter skulle 
stå sin prøve.

Præsentation, dialog, refleksion, diskussion og af-
stemning. Det blev nøgleordene i den proces, der 
skulle føre frem til fælles konklusioner på Kvalitets-
konferencen. 

Ordstyrerne indledte dagen med at fremlægge tors-
dagens konklusioner og konsensuspapirets fokus-
punkter for konferencedeltagerne. Herefter var der 
tilrettelagt en proces, hvor deltagerne først individu-
elt og efterfølgende kommunevist skulle forholde sig 
til konsensuspapirets indhold. 

Da konferencedeltagerne atter var samlet i plenum, 
var der gjort klar til afstemning om en række af de 
spørgsmål, deltagerne havde reflekteret over. 

Og samlet set var konklusionen klar: 97 pct. af delta-
gerne kunne i høj eller nogen grad tilslutte sig kon-
sensuspapirets konklusioner. ó
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Fra ord til handling

Kvalitetskonferencen blev afsluttet med den kon-
klusion, at arbejdet med kvalitetsudvikling nu skal 
gå fra ord til handling. Det blev også besluttet, at 
kvalitetsprojektets styregruppe skal fortsætte sit 
arbejde. Styregruppe har derfor holdt møde efter 
konferencen, hvor kvalitetsprojektets overgang fra 
udvikling til implementering blev drøftet.

Styregruppen	lægger	vægt	på,	at	80	kommuner	har	
vist sig parate til at sætte retning og mål for kvali-
tetsudviklingen med konsensuspapiret. Men samti-
dig er det vigtigt, at signalet følges op med handling. 
Per	B.	Christensen,	Børne-	og	Kulturdirektør,	Næstved	
Kommune:

”På dagtilbudsområdet er en lang række kommuner 
i gang med at udvikle et koncept for en kvalitetsrap-
port.	Når	vi	i	fællesskab	sætter	handling	bag	ordene,	
er vi i front og præger udviklingen. Derfor må vi gøre 
en stor indsats for, at kvalitetsprojektets mange re-
sultater bringes i spil i kommunerne”.

Det er op til kommunernes direktioner at gribe dags-
ordenen. I den forbindelse er det ifølge styregruppen 
vigtigt, at de enkelte delprojekter ”åbnes”:

”Kommunerne skal have mulighed for at arbejde vi-
dere med kvalitetsprojektets temaer. Og det arbejde 
kan antage forskellige former. Det kan være i udvik-
lingscirkler. Det kan være i interessegrupper. Det kan 
være i større eller mindre skala. Men fokus skal være 
på spredningen af de gode kommunale eksempler” 
–	Nich	Bendtsen,	kommunaldirektør	i	Syddjurs	Kom-
mune. 

Jens	 Christian	 Birch,	 kommunaldirektør	 i	 Næstved	
Kommune, var enig og fokuserede også på, at andre 
kommuner end de hidtidige projektkommuner skal 
have mulighed for at deltage i afprøvningsforsøg og 
videreudviklingen af metoder og redskaber:

”Den store opgave består nu i at få spredt og forank-
ret resultaterne. I forbindelse hermed skal vi videre-
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udvikle samarbejdet, så alle kommuner, der er inte-
resserede, involveres og deltager i afprøvningen af 
resultaterne.”

Jørgen Clausen, stadsdirektør i Odense Kommune, 
påpegede i forlængelse heraf, at det er op til kommu-
nerne at bygge videre på de nye relationer mellem 
kommunerne, men at KL spiller en vigtig rolle i at fa-
cilitere processerne.

Det er en rolle, KL ifølge Peter Gorm Hansen, adm. di-
rektør i KL, er parat til at påtage sig:

”Vi skal sørge for at understøtte udbredelsen og vide-
reudviklingen af kvalitetsprojektets resultater bedst 
muligt. Det gælder i forhold til den nødvendige kon-
sulentbistand. Men det gælder også, når vi samler 
politikere, kommunaldirektører, fagchefer eller for-
skellige medarbejdergrupper til møder og konferen-
cer i regi af KL. Der ligger ikke mindst en opgave i at 
få kvalitetsprojektet og de mange resultater på den 
politiske dagsorden, når de nye kommunalbestyrel-
ser	træder	sammen	i	2010”.	

Direktionskonference i foråret 2010
På Kvalitetskonferencen var der opbakning til at af-
holde	en	ny	direktionskonference	i	foråret	2010.	Kon-
ferencen skal følge op på de spor, der er lagt med kon-
sensuspapiret. Men styregruppen gav også udtryk for, 
at konferencen ikke nødvendigvis kun skal have kon-
sensuspapirets seks temaer som omdrejningspunkt: 

”Det kan være ligeså relevant at sætte fokus på en 
række	andre	temaer.	Styringsdagsordenen	vil	stadig	
være et centralt tema. Men kommunerne har over-
taget en række nye opgaver, der står højt på den po-
litiske	dagsorden.	Eksempelvis	på	sundhedsområdet	
og beskæftigelsesområdet. Disse opgaver vil sikkert 
have direktionernes interesse” – Mogens Hegnsvad, 
kommunaldirektør i Gribskov Kommune.

Jens Christian Birch påpegede, at konsensusmetoden 
er en velfungerende metode, fordi den bidrager til at 
fokusere arbejdet hen imod konkrete resultater:

”Vi får afsøgt en række hovedprioriteringer, der mun-
der ud i et kollegialt stykke papir. Papiret forpligter så 
meget, som det nu gør kollegialt. Det er jo ikke ma-
nifest. Afhængig af formålet med næste års konfe-

”Den anden dag skulle jeg holde et oplæg for en gruppe bor-
gerservicefolk. Da jeg kom ind, kunne jeg se, at mange sad med 
pjecen fra Kvalitetsprojektet: ”9 skarpe til Borgerservice”. Det 
er der, vi skal hen. Resultaterne skal ud og virke der, hvor med-
arbejderne møder borgerne” – Niels Johannesen, kommunaldi-
rektør Aabenraa Kommune.

rence må vi overveje, om ikke metoden kan anvendes 
igen. Og selvfølgelig skal vi også se på, hvilket liv kon-
sensuspapiret får i det kommende år – hvorvidt det 
bliver brugt i arbejdet med at udvikle kvaliteten”.

Betydningen af politisk involvering
Kvalitetsprojektet har hidtil været forankret i de 
kommunale direktioner. På kvalitetskonferencen var 
deltagerne enige om, at resultaterne skal forankres 
politisk, så de nye kommunalbestyrelser sætter kva-
litetsudvikling	højt	på	dagsordenen	i	2010.	Det	er	en	
vigtig, men ikke nødvendigvis nem opgave:

”Afstemningen på konferencen viste, at næsten en 
tredjedel af deltagerne tror, det bliver svært at få po-
litikerne til at prioritere kvalitetsdagsordenen. Her 
har vi som direktioner et stort ansvar i det daglige. 
Vi skal give politikerne grundlaget for at diskutere og 
prioritere kvaliteten i vores kerneydelser. Det giver 
resultaterne i kvalitetsprojektet os meget bedre mu-
lighed	 for”	–	Niels	 Johannesen,	kommunaldirektør	 i	
Aabenraa Kommune. ó
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Konsensuspapiret fra Kvalitetskonferencen

På de næste sider er konsensuspapiret fra Kvalitets-
konferencen genoptrykt. 

Efter	konferencen	er	konsensuspapiret	blevet	 juste-
ret i forhold til dialogen på konferencen. Det justere-
de konsensuspapir har herefter været i høring blandt 

de seks ordstyrere på konferencen, de fire cheffor-
eningsformænd og kvalitetsprojektets styregruppe.

Endelig	har	konsensuspapiret	være	drøftet	i	KL’s	be-
styrelse, der har tilsluttet sig konklusionerne om ind-
satsen i den kommende periode. ó
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Fælles fokus, fælles indsats 

På kvalitetskonferencen i Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt den 26.-27. marts 2009 har direkti-
onsmedlemmer fra 78 kommuner formuleret et konsensuspapir om arbejdet med kvalitetsudvikling.  

Konsensuspapiret rummer en række fokuspunkter, som direktionsmedlemmerne er enige om at ar-
bejde videre med i forlængelse af resultaterne i kvalitetsprojektet.  

Konsensuspapiret er et kollegialt dokument, direktionsmedlemmerne har givet hinanden håndslag på 
skal indgå i kommunernes fortsatte indsats for at udvikle kvaliteten. Det er en udvikling, der forud-
sætter en målrettet, systematisk og vedvarende indsats med fokus på alle led og aktører i den kommu-
nale organisation.  

Med konsensuspapiret markerer direktionsmedlemmerne, at det er kommunalbestyrelsen, der fast-
sætter de lokale mål for kvaliteten og vælger redskaber og metoder. Men kommunerne skal have et 
fælles fokus i kvalitetsarbejdet, fordi kommunerne sammen står til ansvar for resultaterne.  

Resultaterne i Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt viser, at kommunerne kan nå langt med viden-
deling, erfaringsudveksling og samarbejde. Det giver ikke kun inspiration. Det giver bedre løsninger 
og bedre resultater i den enkelte kommune.  

Kommunerne skal også være åbne over for at involvere andre interessenter i arbejdet med kvalitetsud-
vikling – herunder ministerier, styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner – og at trække på 
internationale erfaringer.  

Nedenfor præsenteres de punkter, direktionsmedlemmerne vil sætte fokus på inden for kvalitetspro-
jektets seks temaer: 

– Ledelse 
– Styring 
– Attraktive arbejdspladser 
– Kvalitet i kerneydelsen 
– Dokumentation 
– Forenkling   
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Ledelse 
God kommunal ledelse er en forudsætning for kommunernes evne til kvalificeret at løse sine opgaver. 
I de mange institutioner og udførende led gør ledelsen ofte en afgørende forskel i forhold til kvali-
teten i kommunens ydelser. Hertil kommer, at ledelse har afgørende betydning for organisationens 
kultur, værdier, rekruttering, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø.  

En undersøgelse af holdningerne i de kommunale direktioner viser, at langt hovedparten af kommu-
nerne vil give høj prioritet til kompetencegivende lederudvikling, og at dette især vil ske gennem en 
strategisk kobling med kommunens mål og politik for opgaverne. Derfor er kommunerne indstillede 
på, at den kommunale ledelse – ikke mindst i de udførende led – skal styrkes. Desuden er udviklin-
gen af ledertalenter en generel udfordring – især i tider med stor lederafgang. 

Kommunerne vil sætte fokus på:  

 At alle kommuner gør institutionsledelse til et fælles indsatsområde.  
 At uddanne hovedparten af lederne med ledelse som primær jobfunktion med henblik på 

diplomniveau inden år 2015.  
 At professionalisere og dygtiggøre lederne via andre former for kompetenceudvikling, fx le-

dernetværk, coaching, sparring og evaluering.  
 At evaluere alle lederne mindst hvert tredje år.  
 At holde lederudviklingssamtaler med lederne hvert år og koble dem til udviklingsplaner.  
 At handle på afgangen af ledere ved at spotte og udvikle ledertalenter.  

Styring 
Kommunerne er politisk styrede, og styringskæden fra kommunalbestyrelsen over de administrative 
aktører til de udførende led og institutioner hænger tæt sammen. De politiske mål sætter retning for 
indsatsen, og dokumentation af resultaterne er en del af det politiske beslutningsgrundlag.  

Der er i kommunerne mange forskellige styringsmodeller med tilhørende mål, rammer, roller, proces-
ser og ansvars- og arbejdsdeling. Hver model har sine fordele og ulemper. Mange kommuner er i for-
længelse af kommunalreformen i færd med at korrigere og udvikle styringsmodellen – bl.a. fordi man 
har været igennem en fusionsproces.  

Kommunerne vil sætte fokus på:  

 At beskrive, vurdere og dokumentere kommunens eksisterende styringsmodel med henblik 
på, at den er forankret i hele styringskæden fra kommunalbestyrelsen til de udførende led.  

 At inspirere til, at de politiske mål gøres mere tydelige, så politikernes forventninger står 
klare, og der kan følges op på målene.  

 At give kvalitetsstyring og -opfølgning højere prioritet i hele styringskæden, bl.a. ved at stille 
indholdsmæssige krav til resultatet af opgaveudførelsen.  

 At dokumentere resultater og målopfyldelse i de udførende led, så denne dokumentation kan 
indgå i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag om den fremtidige indsats.  

 At skabe en tæt kobling mellem mål for opgavens udførelse og økonomi, idet opfyldelse af de 
indholdsmæssige mål ikke er en begrundelse for at bryde de økonomiske rammer.  

 At sikre, at de udførende led har ledelsesrum og metodefrihed, og at der er en tæt dialog mel-
lem den administrative ledelse og de udførende led.
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 At forenkle den dokumentation, der ikke vedrører mål og resultater.  
 At give plads til medarbejdernes professionelle kompetencer og engagement.  

Attraktive arbejdspladser 
Ledere og medarbejderes trivsel har stor indflydelse på kvaliteten af de velfærds- og serviceydelser 
kommunerne leverer. At skabe attraktive arbejdsplads skal derfor ses i tæt relation til kommunernes 
arbejde med at udvikle kvalitet.  

Centralt i debatten om velfærd og kvalitet står den arbejdskraftudfordring, kommunerne står overfor. 
En attraktiv arbejdsplads er en forudsætning for, at kommunerne kan anvende de personalemæssige 
ressourcer godt og fastholde og tiltrække ledere og medarbejdere med de rette kompetencer.  

Kommunerne vil sætte fokus på:  

 At sætte dagsordenen for en innovativ fastholdelses- og rekrutteringsstrategi, der imødegår de 
rekrutteringsmæssige udfordringer, kommunerne står over for i de kommende år.  

 Proaktivt at afprøve nye muligheder inden for udenlandsk rekruttering, samspil med det fri-
villige arbejde, samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre offentlige organisationer, 
arbejdsdeling mellem faggrupper og moderne teknologi.  

 At anvende de personalepolitiske redskaber aktivt for at fastholde seniorer og integrere ar-
bejdskraft med anden etnisk baggrund.  

 At nedbringe sygefraværet gennem en målrettet ledelsesmæssig indsats inden for arbejdsmiljø 
og trivsel.  

 At kompetenceudvikling er en del af den attraktive arbejdsplads, da medarbejdernes udvik-
ling er en væsentlig forudsætning for at kunne udvikle kvaliteten af serviceydelserne og væ-
sentlig for de ansattes oplevelse af kommunen som arbejdsplads.  

 At en innovativ tilgang til arbejdsmetoder kan være en del af en attraktiv arbejdsplads.  

Kvalitet 
Kommunerne vil fortsat blive bedømt på kvaliteten i deres serviceydelser. Der er mange forskellige 
perspektiver på kvalitet, og kvalitet kan være sværere at måle end forbrug af ressourcer og økonomi. 
Det er derfor vigtigt at inddrage såvel brugerne som de fagprofessionelle i vurderingen af kvaliteten i 
kommunernes serviceydelser.  

Der skal fortsat udvikles nye redskaber til arbejdet med kvalitet i kerneydelserne. Herunder værktøjer 
og metoder der kan indgå i den løbende dialog mellem de udførende led og den politiske ledelse, fx 
kvalitetsrapporter og temperaturmålinger, som er temaer i det fælleskommunale projekt om dagtilbud.

Den Kommunale Kvalitetsmodel er et velegnet udgangspunkt for det videre arbejde med kvalitetsud-
vikling. Udviklingen af kvalitetsmodellen skal fortsætte, så der på tværs af sektorer er et tilgængeligt 
redskab til brug i hele koncernen. Modellen baserer sig på principperne om enkelhed, frivillighed og 
sammenhæng.  

Kvalitetsmodellen er en metode til at arbejde systematisk med kvalitet. Modellen kan passes ind i 
kommunens overordnede styringsmodel og bruges som en god ramme for arbejdet med såvel medar-
bejderdreven som brugerdreven innovation og forandring,.  
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Kvalitetsudvikling og -sikring indgår på lige fod med ressourcestyring og økonomistyring i kommu-
nens styringskæde – fra den politiske målformulering i kommunalbestyrelsen til de udførende led, 
hvor kommunen møder borgerne. Det møde er afgørende for kvaliteten, og som aktive modtagere af 
serviceydelserne spiller borgerne en betydelig rolle for udfaldet af dette møde.  

Når kommunerne går sammen om at benytte metoder og modeller i kvalitetsudviklingen giver det 
mulighed for læring på tværs. Forskning kan inddrages i kvalitetsudviklingen med henblik på at skabe 
grundlag for evidens.  

Det tager tid og ressourcer at arbejde systematisk med kvalitet. Udviklingen skal basere sig på dialog. 
Og hele organisationen skal have ejerskab til Den Kommunale Kvalitetsmodel.  

Kommunerne vil sætte fokus på:  

 At der fortsat udvikles nye redskaber til arbejdet med kvalitet i kerneydelserne, og at kommu-
nerne i stigende grad går sammen om at udvikle og anvende redskaberne.  

 At kvalitet, ressourcer og økonomi skal indgå balanceret i kommunens styringskæde. Den 
faglige professionalisme skal sættes i højsædet, og der skal skabes balance med ressourcer og 
økonomi.  

 At anvende værktøjer og metoder, der kan indgå i den løbende dialog mellem de udførende 
led og den politiske ledelse.  

 At Den Kommunale Kvalitetsmodel kan være udgangspunkt for kommunernes videre ar-
bejde med innovation og kvalitetsudvikling.  

 At ejerskabet til Den Kommunale Kvalitetsmodel skabes i hele organisationen gennem linje-
ledelsens samarbejde med medarbejderne på institutionsniveau.  

Dokumentation 
Dokumentation af indsatsen er en forudsætning for, at kommunerne kan prioritere og udvikle kva-
litet. Dokumentationsindsatsen skal udvikles med udgangspunkt i lokale behov og lokalpolitiske 
målsætninger. Samtidig giver god dokumentation muligheder for mindre detailstyring og forbedret 
mål- og rammestyring.  

Kommunernes dokumentationsindsats tager udgangspunkt i de tre kvalitetsdimensioner: organisa-
torisk kvalitet, faglig kvalitet og oplevet kvalitet. Der er et særligt behov for at udvikle redskaber til at 
måle effekterne af indsatsen. Samtidig er der behov for at sikre en billigere og mere effektiv udnyttelse 
af de produktionsdata, som kommunerne allerede i dag registrerer.  

Kommunerne tager denne udfordring op hver for sig og i fællesskab. Kommunerne har forskellige 
styringsmåder og prioriteringer. Derfor er behovene forskellige.  

Men kommunerne har også mange fællestræk og behov for fælles data på en række områder. Derfor 
går kommunerne sammen om at udvikle fælles løsninger på områder, hvor der er gode begrundelser 
for det. Begrundelsen for fælles løsninger kan fx være, at opgaven er for stor eller uforholdsmæssig dyr 
at løfte for en enkelt eller nogle få kommuner. En anden begrundelse er at skabe bedre muligheder 
for at sammenligne resultater.  
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Udviklingen af fælles målemetoder og redskaber skal styrke muligheden for at følge op på lokale mål. 
Kommunerne ønsker i højere grad at kunne styre efter resultater og effekter både på kort og på langt 
sigt. Udviklingen af redskaberne hertil vil i mange tilfælde have en eksperimentel karakter.  

Såfremt staten anerkender dette vilkår, vil kommunerne invitere staten til et samarbejde om meto-
deudviklingen. De dokumentationsmetoder, kommunerne udvikler i fællesskab, bør således danne 
grundlag for kommunernes dokumentationssamarbejde med staten.  

Kommunerne vil sætte fokus på:  

 At dokumentere indsats, kvalitet og effektivitet på områder, hvor dokumentation understøt-
ter kvalitetsudvikling, også på blødere områder som traditionelt har været vanskeligt målbare.  

 At dele viden om, hvordan man arbejder med dokumentation på en måde, der giver mening 
og værdi for både politikere, medarbejdere og brugere.  

 At udbrede og anvende fælleskommunal ledelsesinformation, bl.a. baseret på en fortsat ud-
vikling af indikatorer, der forbedrer mulighederne for sammenligning mellem kommunerne.  

 At udbrede brugerundersøgelser som dokumentationsværktøj på alle centrale kerneområder 
samt videndele om både metoder, processer og resultater.  

Forenkling 
Afbureaukratisering og forenkling i både stat og kommuner kan give væsentlige bidrag til kvalitetsfor-
bedringer, fordi det giver mulighed for, at tid og ressourcer målrettes det rigtige. Kommunerne aner-
kender, at både staten og kommunerne har et ansvar for regelforenkling og dermed at flytte ressourcer 
fra administration til service.  

Der er mange veje til at opnå forenkling internt i kommunerne – herunder bedre arbejdsgange og 
bedre IT-understøttelse af administrationen. Endvidere handler forenkling om at få en hensigtsmæs-
sig administrativ arbejdsdeling mellem forvaltning og institutioner.  

Kommunerne vil sætte fokus på:  

 At igangsætte brede forenklingsprojekter.  
 At forenkle interne arbejdsgange og processer.  
 At forbedre it-understøttelsen og anvendelsen i de administrative opgaver.  
 At placere de administrative støttefunktioner hensigtsmæssigt på henholdsvis centralt og de-

centralt niveau, herunder at vurdere værdien af administrative centre.  
 At anvende udfordringsretten på de væsentlige serviceområder i forhold til såvel statslige reg-

ler som kommunale regler, procedurer, arbejdsgange mv.  

I hele processen skal der være fokus på læringsperspektivet og videndeling.  
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